
Seminários Interunidades 

 
Aspectos moleculares da ilhota no diabetes 

“Descobrindo a assinatura genica das células beta no 

diabetes e dos tecidos alvo de outras doenças autoimunes 

e degenerativas para identificar novas terapias” 

“Mecanismos moleculares da morte de células beta no 

diabetes tipo 1 - porque o sistema imune mata as células 

beta e não as células alpha?” 

13/06/2022 as 14:00h 

ICB 4 – USP Anfiteatro (rosa) Prof. Ivan M Albuquerque 

14/06/2022 as 10:00h 

EACH – Anfiteatro Vermelho 

Prof. Decio L. Eizirik 
Universite Libre de Bruxelles - Belgium 

Evento grátis e aberto ao público em geral 

Inscrições: http://encurtador.com.br/gBDT8 



Seminários Interunidades 
 

Aspectos moleculares da ilhota no diabetes 
 

Programação Completa 

Evento grátis e aberto ao público em geral 

13/06/2022 
 ICB 4-USP – Anfiteatro (rosa) Prof. Ivan M. Albuquerque 

14:00 h - Abertura do Evento 
 

14:15 h -  Conferência Inicial: “Descobrindo a assinatura genica das células 
 beta no diabetes e dos tecidos alvo de outras doenças 
 autoimunes e degenerativas para identificar novas terapias” 
 Prof. Decio L. Eizirik (Universite Libre de Bruxelles) 
 

16:00 h – Intervalo 
 

16:30 h – Efeito do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) sobre 
 as células beta e ilhotas pancreáticas. 
  Emilio Marconato (OCRC – IB Unicamp) 
 

16:50 h - Effects of protein restriction on white adipose tissue morphology 
 and function. 
 Bruna Alves (OCRC – IB Unicamp) 
 

17:10 h - Evaluation of the effects of tauroursodesoxylic acid (TUDCA) on 
the pancreatic beta cells morphofunction of during protein restriction. 
 Lohana Barreto (OCRC – IB Unicamp) 

Para participar do evento completo e receber certificado, preencha o formulário no 
link: Inscrições: http://encurtador.com.br/gBDT8 
 

http://encurtador.com.br/gBDT8
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Aspectos moleculares da ilhota no diabetes 

Interessados em participar da sessão de discussão de resultados com Prof. DL 
Eizirik entrar em contato com: 
 

karenina@usp.br para o dia 14/6 
fortis@usp.br para o dia 15/6 
 

14/06/2022 
 EACH - USP 

09:00 h - Visita dos convidados ao campus Leste da USP – Escola de Artes 
Ciências e Humanidades/EACH 
 
10:00 h -  Seminário na disciplina de Pós-graduação no PPG BBM: 
“Mecanismos moleculares da morte de células beta no diabetes tipo 1 - 
porque o sistema imune mata as células beta e não as células alpha?” 
 

  Prof. Decio L. Eizirik (Universite Libre de Bruxelles) 
 

Local: EACH – Anfiteatro Vermelho 
 

14:00 h – Sessão de discussão de resultados com DL Eizirik 
 
17:00 h -  Encerramento 

15/06/2022 
ICB 1- USP 

 
9:00 h – Sessão de discussão de resultados com Prof. DL Eizirik 
 
11:00 h -  Encerramento 

mailto:karenina@usp.br
mailto:fortis@usp.br

